
 
 

 
 
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลคลองปราบ 

เร่ือง   การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

*********************** 
  ด้วยเทศบาลต าบลคลองปราบอ าเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีความประสงค์รับสมัคร
บุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าปฏิบัติราชการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ว่าง  ตามกรอบ
อัตราก าลังพนักงาน  3  ปี  พ.ศ.2561 –  2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

  อาศัยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับพนักงานจ้างของเทศบาลลงวันที่  22  กรกฎาคม  2547  หมวด 4  ข้อ  19  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  1.  ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
      1.1 ต าแหน่ง  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) จ านวน   1  ต าแหน่ง  1 อัตรา
   1.1.1 ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์   สังกัด ส านักปลัดเทศบาล จ านวน  1  อัตรา 
 

    1.2 ต าแหน่ง  พนักงานจ้างทั่วไป      จ านวน  1  ต าแหน่ง  1  อัตรา                                                                                                           
1.2.1 ต าแหน่ง นักการภารโรง  สังกัด ส านักปลัดเทศบาล จ านวน   1   อัตรา 

 

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และค่าตอบแทนต่อเดือนที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง  (ภาคผนวก  ก  
แนบท้ายประกาศนี้) 

  2.  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ดังนี้ 

 2.1  คุณสมบัติท่ัวไปผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  4  แห่ง
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างของ
เทศบาลลงวันที่  22  กรกฎาคม  2547  ดังต่อไปนี้ 
  (1)  มีสัญชาติไทย 
  (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  18  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  60  ปี 
  (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงานเทศบาล 
   (ก)โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
   (ข)วัณโรคในระยะอันตราย 
   (ค)โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
   (ง)โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
   (จ)โรคพิษสุราเรื้อรัง 
  (5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  (6)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

   /(7)  ไม่เป็นผู้เคย... 
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(7)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถึงท่ีสุด  ให้จ าคุกเพราะกระท าความผดิทาง 
อาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (8)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ   รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
  (9)  ไม่เป็นข้าราชการ  หรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงาน  หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 

  2.2  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต าแหน่งใด  ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ เฉพาะต าแหน่งตามที่

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ก าหนดไว้ในแต่ละต าแหน่ง  (รายละเอียดตามภาคผนวก  ก 
ท้ายประกาศ) 

3. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
  ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรครั้ งนี้   ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ วันที่                    
13  -  21  สิงหาคม  2562  ในวันเวลาราชการ  (08.30 –  16.30 น.)  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลคลองปราบ              
เลขที่  1  หมู่ที่  2  ต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7734-4117               
หรือ ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์www.klongprab.go.th 

4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
  4.1  ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน  พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริงและส าเนา  ซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้ใน
เอกสารทุกฉบับอย่างละ  1  ชุด  ดังต่อไปนี้ 
   1) ส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา (ถ้าม)ี 
   2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและ  ไม่สวมแว่นตาด าขนาด1  นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกัน 
ไม่เกิน1 ปี จ านวน  3 รูปและให้ผู้สมัครเขียนชื่อ  สกุล ต าแหน่งที่สมัครสอบไว้ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป 
   3) ส าเนาทะเบียนบา้น   จ านวน 1 ฉบับ 
   4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  1  ฉบับ 

5) ใบรับรองแพทย์ปริญญาซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามประกาศฯ  
ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย จ านวน   1   ฉบับ 

 6) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ,ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล , ใบกองเกินทหาร 
(สด.9)  จ านวน  1 ฉบับ 
   7)  หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน  ซึ่งระบุถึงลักษณะงาน
และระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์ จ านวน 1 ฉบับ ดังนี้ 
   7.1)  ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จะต้องได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การขับรถยนต์ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี  

 8)  ส าเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ (ประเภท 1) ตามกฎหมาย จ านวน 1 ฉบับ    
   9) ส าเนาเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษ เอ ๔ (A 4) เท่านั้น 

  ทั้งนี้  ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 

  4.2 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สมัครตรงตามที่ประกาศรับสมัครคัดเลือกจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆใน
ใบสมัครพร้อมทั้งยืน่และแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด  ในกรณีท่ีมีการผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัคร  จะถือว่าเป็นผู้ขาดคณุสมบัติในการสมัครคัดเลือก  และหากมีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัคร
คัดเลือกจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 

/4.3 หากตรวจสอบ… 
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4.3 หากตรวจสอบภายหลังพบวา่ผู้สมัครรายใด มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด
คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร  จะถือว่าเปน็ผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือก หรือถูกยกเลิก
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดๆ 
   

5. ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก 
      ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบ ในอัตราต าแหน่งละ 100 บาท 
ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้รับประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแล้ว  เว้นแต่มีการยกเลิกการ
สอบครั้งนี้ทั้งหมด  จึงให้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัคร 

  6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วันเลือกสรร  และวันประกาศผลการ
เลือกสรร 
  6.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร  เทศบาลต าบลคลองปราบจะประกาศรายชื่อ        
ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ในวันที่  22  สิงหาคม  2562  โดยปิดประกาศ  ณ ส านักงานเทศบาลต าบล         
คลองปราบ  อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  หรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ ของเทศบาลต าบลคลองปราบ
www.klongprab.go.th 
  6.2 ก าหนดวันเลือกสรร ในวันที่  28  สิงหาคม 2562  เวลา  09.30 น. เป็นต้นไป  โดยให้
รายงานตัวเข้ารับการเลือกสรร เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร            
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  6.3 ก าหนดวันประกาศผลการเลือกสรร  เทศบาลต าบลคลองปราบจะประกาศผลการเลือกสรร  
ในวันที่ 29  สิงหาคม  2562 โดยปิดประกาศ  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลคลองปราบ  อ าเภอบ้านนาสาร  
จังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์  ของเทศบาลต าบลคลองปราบ www.klongprab.go.th 
 

7. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร   
หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้ยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับ

การปฏิบัติงานในต าแหน่งตามที่เทศบาลต าบลคลองปราบก าหนดด้วยวิธีการสอบข้อเขียน วิธีการปฏิบัติ  และ
หรือ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายภาคผนวก ข.) 

 

8.  เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรประเมินสมรรถนะจะต้องเป็นผู้ที่ ได้คะแนน ตามที่

คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรก าหนดรวมกันทุกภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  

 

 9.  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
  9.1 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะเรียงตามล าดับที่จากผู้ได้รับการเลือกสรรที่ได้คะแนน
รวมสูงสุดลงมาตามล าดับ  ในกรณีที่มีผู้ได้รับการคัดเลือกคะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้รับการเลือกสรรที่สมัคร
เข้ารับการเลือกสรรก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
 

  9.2 บัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรจะใช้เพื่อการจา้งเป็นพนักงานจ้าง  เป็นระยะเวลา 1 ปี  นับแต่
วันขึ้นบัญชีแต่ถ้ามีการเลือกสรรอย่างเดียวกันอีก  และได้ขึ้นบัญชีรับการเลือกสรรใหม่แล้ว  บัญชีผูไ้ด้รับการ 
เลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
  9.3 ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้เป็นอัน
ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  คือ 
   (1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการแต่งตั้งในต าแหน่งที่ได้รับการเลือกสรร 
   (2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการแต่งตั้งภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 

/10.  การจ้าง… 
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  10.  การจ้างเป็นพนักงานจ้าง 
        10.1 ผู้ผ่านการเลือกสรร  จะได้รับการแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
ตามต าแหน่งว่างของเทศบาลต าบลคลองปราบและต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ  เทศบาลต าบลคลองปราบจะ
ด าเนินการจัดจ้าง  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
        10.2 กรณีผ่านการเลือกสรรและถึงล าดับที่ที่จะได้รบัการแต่งตั้ง  มีวุฒิการศึกษาสูงกว่า
ที่ได้ก าหนดไว้ตามประกาศฯ  นี้  จะน ามาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใดๆ  เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้ 
    

    ประกาศ  ณ  วันที่       เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 
 
 
 
 

      (นายสุกิจจา  สถิตเสถียร) 
          นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

ผนวก ก. 1 
 

บัญชีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งหน้าความรับผิดชอบ 
และลักษณะงานที่ปฏิบัติของพนักงานจ้าง 

แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลคลองปราบ  เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ลงวันที่  2  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

 

********************************* 
 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ รหัสต าแหน่งสมัครสอบ ๐1  จ านวน   ๑  อัตรา 
สังกัด ส านักปลัดเทศบาล 
ต าแหน่งประเภท  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ขับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 7623 สุราษฎร์ธานี  ดูแลรักษาความสะอาด บ ารุงรักษา 
ตรวจสภาพรถตามคู่มือ แก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้นของรถยนต์ส่วนกลางและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย
  

ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลางโดยใช้ความรู้ความช านาญและทักษะพอสมควร ดูแลบ ารุงรักษา
รถยนต์ส่วนกลางให้มีความพร้อมส าหรับการใช้งานได้อย่างทันท่วงทีและปลอดภัยตลอดเวลา และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 -  ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 

- มีความรู้ความสามารถและช านาญในหน้าที่  
- ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบก 
- ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับรถยนต์ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดย        

มีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน  ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน  
 

ระยะเวลาการจ้าง    
 -  พนักงานจ้างตามภารกิจมีก าหนดคราวละไม่เกิน 4 ปีและจะท าสัญญาจา้งเมื่อได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรียบร้อยแล้วเท่านั้น 

อัตราค่าตอบแทน 
- อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  9,400.- บาท 
 

************************************************************ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก  ก.2 
 

บัญชีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งหน้าความรับผิดชอบ 
และลักษณะงานที่ปฏิบัติของพนักงานจ้าง 

แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลคลองปราบ  เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562   ลงวันที่  2  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

 

ชื่อต าแหน่ง นักการภารโรง  รหัสต าแหน่งสมัครสอบ ๐2 จ านวน     ๑ อัตรา 
สังกัด ส านักปลัดเทศบาล 
ต าแหน่งประเภท พนักงานจ้างทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานเปิด –  ปิด ส านักงาน  ท าความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ 

เดินหนังสือราชการในส านักงานและนอกสถานที่หรืองานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ     
เปิด-ปิด ส านักงาน  ท าความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการมิให้สูญหาย  

ซ่อมแซมบ ารุงรักษาอุปกรณ์ อาคารส านักงาน  วัสดุครุภัณฑ์ เดินหนังสือราชการในส านักงานและนอกสถานที่ 
หรืองานอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
      มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ทางช่างไม้  ช่างปูนที่จะซ่อมแซม
ดูแลวัสดุครุภัณฑ์ได้ 
       
 

ระยะเวลาการจ้าง 
มีระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี โดยอาจมีการต่อสัญญาได้ ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมและ

จ าเป็นของเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 
อัตราค่าตอบแทน 

 ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ  9,000.-บาท 
 

 

************************************************************ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก  ข.1 
 

รายละเอียดที่จะด าเนินการสอบแข่งขัน 
แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลคลองปราบ  เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

เป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ลงวันที่  2  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2562 
         ************************ 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  รหัสต าแหน่งสมัครสอบ ๐1 จ านวน    ๑      อัตรา 
สังกัด ส านักปลัดเทศบาล 
ต าแหน่งประเภท  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) 
หลักสูตรและวิธีการสอบ 

เทศบาลต าบลคลองปราบ  จะท าการประเมินสมรรถนะต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ด้วยวิธีการ
สอบข้อเขียน  สอบปฏิบัติ  และสอบสัมภาษณ์  แบ่งออกเป็น  3  ภาค จากความรู้ความสามารถในด้านตา่งๆ  
จ านวน  150  คะแนน  ประกอบด้วย  
  ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ข้อเขียน (ปรนัย) 50 ข้อ 50 คะแนน 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2560 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

  - เหตุการณ์ปัจจุบันทาง  การเมือง  เศรษฐกิจและสังคม 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาลต าบลคลองปราบ 
- ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการคิดค านวณ ด้านเหตุผล  
 

ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
       - ทดสอบความรู้ความสามารถที่ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)
จ านวน  50  ข้อ  50  คะแนน  ตามรายละเอียดดังนี้ 

- พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522  และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕22  และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง   
- ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม  “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 

 

  ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
    - ทดสอบความรู้ความสามารถที่ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีการสอบปฏิบัติ  

จ านวน  30 คะแนน  โดย ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้รถยนต์ (การทดสอบขับยนต์) 
 

     - ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ จ านวน  20 คะแนน   
โดยจะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในต าแหน่งที่ด าเนินการสรรหาและ

เลือกสรรพิจารณาจากความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ ประสบการณ์ ความตั้งใจในการท างาน 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และบุคลิกภาพ 

 
 

************************************************************ 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก  ข.2 
 

รายละเอียดที่จะด าเนินการสอบแข่งขัน 
แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลคลองปราบ  เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

เป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562   ลงวันที่  2  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 
         ************************ 

ชื่อต าแหน่ง นักการภารโรง  รหัสต าแหน่งสมัครสอบ ๐2 จ านวน   ๑ อัตรา 
สังกัด ส านักปลัดเทศบาล 
ต าแหน่งประเภท พนักงานจ้างทั่วไป 
หลักสูตรและวิธีการสอบ 

เทศบาลต าบลคลองปราบ  จะท าการประเมินสมรรถนะต าแหน่ง นักการภารโรง ด้วยวิธีการสอบ
ข้อเขียน สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น  3 ภาค จากความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ              
จ านวน  100  คะแนน  ประกอบด้วย  
  ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ข้อเขียน (ปรนัย) 30 ข้อ 30 คะแนน 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2560 
-  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

      -  เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม 
-  ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
-  ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่    
 

ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
       - ทดสอบความรู้ความสามารถที่ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีการสอบปฏิบัติ  
    

  ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 
 

       - ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ จะประเมินผู้เข้า
สอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในต าแหน่งที่ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพิจารณาจากความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ ประสบการณ์ ความตั้งใจในการท างาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และบุคลิกภาพ 
 

************************************************************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


